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2017. a Arenduskoja LEADER toetu-
se taotluste vastuvõtuvoorud: 

6.–15. veebruar 2017
•	Meede	2.1	Kogukonnainvestee-

ringute	toetus,	eelarve	274	000	eurot.
•	Meede	2.2	Aktiivne	ja	tegus	ko-

gukond,	eelarve	110	000	eurot.
•	Meede	3.1	Ajaloo-	ja	kultuuripä-

randi	 väärtustamise	 investeeringute	
toetus,	eelarve	131	000	eurot.
•	Meede	3.2	Kultuuripärandi	hoid-

mine,	eelarve	67	000	eurot.
6.–15. märts 2017
•	Meede	 1.1	Elulaadiettevõtluse	

toetus,	eelarve	170	000	eurot.
•	Meede	1.2	Mikro-ja	väikeettevõte-

te	arendamine,	eelarve	330	000	eurot.
Taotlejaid	 nõustab	 projektide	

konsultant-spetsialist	Tiina	Vilu	 (te-
lefon:	+372	515	5249,	e-mail:	tiina@
arenduskoda.ee)
Nõustamine	on	rangelt	soovitatav!	

2016.	a	esitatud	taotluste	tase	oli	väga	
erinev	nõustamisel	käinud	ja	mittekäi-
nud taotlejatel.

Heiki Vuntus,  
tegevjuhtJärgneb lk 2

Lähiajal	peaks	üsna	mitme	paiga	ron-
gisõitjate	elu	muutuma	mugavamaks,	
sest	peatustesse	pannakse	üles	elekt-
roonilised	infotablood.	Postimees	kir-
jutab,	et	teiste	seas	saab	elektroonilise	
infotabloo	Tapa	rongipeatus.
„Reisija	 jaoks	 tähendab	 see	 nö	

televiisorit,	mis	näitab	vastavate	tee-
de	väljumisi.	Näitab	vahetult	väljuva	
rongi	väljumist		ja	paari-kolme	järg-
mist	rongi	ka,“	rääkis		Eesti	Raudtee	
arendusdirektor	 Anvar	 Salomets.	
Uued	 tablood	 peaksid	 tulema	 Salo-
metsa	sõnul	veelgi	kaasaegsemad.
Kohalikud	 omavalitsused	 tasu-

vad	maksumusest	minimaalselt	 15	
protsenti,	 ülejäänud	 summa	 katab	
Euroopa	 Liidu	Ühtekuuluvusfon-
dist.	Esimeses	etapis	on	kavas	panna	
üles	tablood	kuni	23	peatusesse,	mis	
vastavad	meetme	 «Raudteepeatuste	
ühendamine	erinevate	liikumisviiside-
ga»	nõuetele.	„Antud	meetme	raames	
on	küll	toetuse	saajad	kohalikud	oma-
valitsused,	kuid	pidades	silmas	Eesti	
Raudtee	 kohustust	 infotabloosid	
edaspidi	hallata,	hangib	ja	paigaldab	
Eesti	Raudtee	 vastavad	 infotablood	
ühtse	tehnilise	lahenduse	järgi,“	ütles	
Salometsa.

VT, 02.01.2017

Saavutusterohke 2016 
teeb ruumi 

võimalusterikkale 2017le 
Iga	väiksemgi	heategu,	ettevõtmine	
ja	 saavutus	on	oluline.	Ka	 siis,	 kui	
vähesed	 sellest	 teavad.	Kuulsusest	
olulisim	tulemus	on	tunne,	mida	see	
inimestes	tekitab.	
Sel	korral	aasta	kokkuvõtet	kirju-

tama	hakates	valdasid	mind	kahetised	
tunded.	Ühelt	poolt	tundsin	rõõmu	ja	
uhkust	Tapa	valla	elanike	saavutuste	
üle,	vaimustust	siinsete	ettevõtmiste	
pärast	ning	rahulolu	valla	allasutuste	
tööst,	 teisalt	 jälle	 tundsin	 suuremat	
kimbatust	kui	mõne	teise	aasta	lõpus:	
valikut	teha,	mida	leheveergudel	välja	
tuua,	oli	kahtlemata	raske.	
Võtame	või	spordi	–	harva	juhtub,	

et	väiksematel	võistlustel	harjutamata	
kohe	suurel	turniiril	võit	tuleb.	Sama	
on	ettevõtmistega	–	ma	ei	välistaks	
võimalust,	et	mõni	praegune	väikse-
ma	ettevõtmise	korraldusmeeskond	
tulevikus	üle-eestilisi	üritusi	läbi	viib.	

Ühine uhkus 
Nii	 nagu	 eestlaste	 saavutused	

rahvusvahelistel	 võistlustel	 ja	 kon-
kurssidel	on	justkui	kogu	Eesti	rahva	
omad,	 pakuvad	meie	 valla	 elanike	
saavutused	 ja	 ettevõtmised	 rõõmu	
rohkematele	 kui	 ainult	 üksikutele.	
Mitte	ükski	investeering	ei	peegelda	
kohapealset	rahulolu	või	meelsust	sel	
moel,	kui	tegusad	inimesed.	
2016.	 aasta	 oli	 juubelite	 aasta,	

Tapa	linn	sai	90-aastaseks	ning	Jäne-
da	Raamatukogu	95-aastaseks,	Küm-
nendat	 korda	 toimusid	Tapa	 valla	
muusikapäevad	 ja	 viiendat	 korda	
PPAFF,	mis	on	tänu	Indrek	Jurtšen-
ko	tohutule	tööle	ja	nakatavale	eest-
vedamisele	oma	mastaapsuselt	juba	
ammu	väljunud	Tapa	valla	piirest.	
Laste	 ja	 noorte	 saavutused	 si-

sendavad	 jätkuvalt	 lootust	 helgema	
tuleviku	osas,	mistõttu	 loodan	väga,	
et	nad	on	saanud	ohtralt	kiita	kodus	
ja	koolis,	sõprade	ja	toetajate	hulgas.	
Spordis	jätkasid	traditsiooniks	kuju-

nenud	medalisadu	maadlejad.	Kümned	
medalid	peegeldavad	 treenerite	head	
tööd	 ja	 sportlaste	 sihikindlust.	 Sama	
võib	taas	öelda	käsipallurite	kohta,	kes	
sel	aastal	tõid	võistlustelt	Tapale	kuul-
sust	ja	au,	aga	ka	kamaluga	medaleid.	
Tapa	naiste	käispalli	 tulevikulootused	
on	seotud	Tapa	gümnaasiumi	õpilase	
Marjette	Maie	Müntseriga,	kes	on	teist	
aastat	järjest	parim	naiskäsipallur	U-18	
vanuseklassis	 ja	parima	 treeneri	 tiitli	
pälvinud	Elmu	Koppelmanniga,	kelle	
töö	 tulemusena	on	 SK	Tapa	olnud	
korduvalt	parim	käsipalliklubi.	
Võistkondlikest	saavutustest	mee-

nutan,	et	sel	aastal	tulid	meie	saalihoki	
mehed	 ja	naised	 Jäneda	 spordiklubi	
ridades	Lääne-Viru	meistriks.	Ka	on	
meie	mängijad	teistes	Eesti	klubides	
ikka	 hästi	 esinenud	 ja	 lausa	 Eesti	
meistriteks	kroonitud.	
Individuaalaladest	meenub	 esi-

mesena	 noorsportlase	 Laura	Lääni	
saavutus	24.	aprillist	Eesti	murdmaa-
jooksu	meistrivõistlustel	Elvas,	kus	ta	
saavutas	oma	vanuseklassis	esikoha	ja	
aasta	kokkuvõtteks	sai	ETV-Swedbank	
noorte	suusasarja	2016.	aasta	üldvõidu.	
Ta	treenib	spordiklubis	Männikumägi,	
mille	sportlased	on	samuti	valda	võist-
lustel	väga	hästi	esindanud.	
Ei	 ole	 vist	 spordiala,	mida	Tapa	

vallas	ei	harrastata,	olgu	see	tase,	siis	
milline	ta	on.	Saavutuste	tähtsust	see	
ei	vähenda	ning	mida	julgemalt	te	ise	
oma	 rõõmu	 jagate,	 seda	 kindlamalt	
saame	meie	koos	teiega	rõõmustada.	

Kirjasõnaga	 seotud	 saavutustest	
iseloomustab	 lõppevat	 aastat	 hästi	
Kairi	Krooni	imekaunis	luuleraamat,	
mis	on	ka	Virumaa	aasta	teo	nominent.	
Kui	teile	need	kaunid	read	meeldivad,	
saate	oma	kiitust	väljendada	hääletades	
aasta	tegu	valides	tema	poolt.	
Tuletan	meelde,	 et	 eelmisel	 aas-

tal	 oli	 samal	 konkursil	 Tapa	 valla	
noor	naislaulja	Elina	Born	kolmas.	
28.	 jaanuaril	Nokia	 kontserdimajas	
toimunud	Eesti	2016.	aasta	Muusika-
auhindade	galal	võitis	Lehtsest	pärit	
noor	naislaulja	kuuest	nominatsioo-
nist	tervelt	neli	auhinda.	
Tapalt	pärit	Vello	Raagmets	päl-

vis	 lauluvõistlusel	 Seeniorlaul	 2016	
publiku	 lemmiku	 eripreemia	 ning	
esines	nädalavahetusel	Pärnu	Kont-
serdimajas	 toimunud	 seeniorklassi	
harrastussolistide	konkursil.	
Tantsuklubi	Momento	 osales	

23.	aprillil	Rakveres	Lääne-Virumaa	
XXIII	Tantsu-ja	 liikumise	 festivalil	
kahe	 tantsurühmaga.	 Esimesena	
astusid	võistlustulle	kõige	nooremad	
ehk	eelkooliealised,	kus	meie	 rühm	
saavutas	esimese	koha.
Haridusvaldkondagi	 jagus	 üle-

eestilist	tunnustust:	Aasta	klassiõpe-
taja	2016	laureaat	on	Sirje	Pipenberg	
Tapa	gümnaasiumist.	Sama	kooli	8b	
klassi	õpilane	Brigitta-Maria	Vakaljuk	
saavutas	 aprillikuu	 lõpus	 õpilaste	
teadustööde	riikliku	konkursi	finaalis	
põhikoolide	 arvestuses	 suurepärase	
II	koha.	Vabariiklikul	tõlkevõistlusel	
saavutas	esikoha	Tapa	gümnaasiumi	
11.	klassi	õpilane	Ksenia	Kosmirak,	
kes	 tõlkis	 vene	keelest	 eesti	 keelde	
katkendi	Jan	Kausi	teosest.

Tapa rongipeatus 
saab elektroonilise 

infotabloo

Lähiharjutusvälja  
kinnistute ostuks  

kulub ligi  
300 000 eurot

Valitsus	eraldas	Tapa	lähiharjutusalade	
ehitamiseks	 planeeritud	 summadest	
290	 000	 eurot	 lähiharjutusaladeks	
vajalike	maade	ostuks.
Kaitseministeerium	 ja	 kaitsevägi	

soovivad	rajada	Tapa	valda	kaitseväe	
linnaku	külje	alla	Jootme,	Näo	ja	Kar-
kuse	 küla	 piirkonda	 lähiharjutusala,	
kus	kaitsevägi	saaks	hakata	korralda-
ma	soomustehnikaga	väljaõpet.

VT, 16.12.2016

Tapa ja Tamsalu vallavolikogu liikmed ajaloolisel ühsipildil, mis tehti 12. detsembril 2016. aastal pärast valdade ühinemise otustamist ning ühinemislepingu allkirjastamist.
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Väga	 suure	 tunnustuse	 ja	 aus-
tuse	 aga	 pälvis	 kultuuripreemia	
näol	kategoorias	“Maa	sool”	Tapa	
linnaraamatukogu	juhataja,	ürituste	
korraldaja	Kersti	Burk,	 kelle	 eest-
vedamisel	 on	pidevas	 uuenemises	
Tapa	 linnaraamatukogu	koos	oma	
harude	Jäneda,	Lehtse	ja	Saksi	raa-
matukogudega.
MTÜ	Lastekaitse	Liidu	üldkogul	

valiti	 Lastekaitse	Liidu	 aasta	 liige	
2015,	 kelleks	 sai	Tapa	Lastekaitse	
Ühing.	Tunnustatud	sai	Tapa	Laste-
kaitse	Ühingu	suur	ja	mitmekülgne	
tegevus	 kohaliku	 kogukonna	 ellu:	
ennetustöö,	 noorte	 aktiveerimine	
ja	 noorte	 hääle	 võimendamine.	
Tapa	Lastekaitse	Ühing	tõestab,	et	
ka	väike	ühing	väikeses	kohas	saab	
teha	elu	paremaks.
Kodanikualgatustest	ei	saa	maini-

mata	jätta	ka	MTÜ	Tapa	vabatahtli-
ke	fantastilist	tööd	sotsiaalteenuste	
arendamisel.	Kodanike	 aktiivsuse	
alla	tuleb	kirjutada	ka	Jäneda	rahva	
algatus,	kus	lossi	olukorra	parenda-
miseks	 tegid	nad	korjanduse,	 kor-
raldades	 koogivõistluse	 ja	 -müügi.	
See	on	hea	näide	kuidas	 inimesed	
ise	 tahavad	 ja	 teevad	midagi	 oma	
kogukonnas	olulise	objekti	korras-
tamiseks.	Rõõmustas	ka	kodukoh-
vikute	arvu	kasv	Tapa	linnapäevade	
ajal.	 Suurepärane	 viis	mõnusaks	
ajaveetmiseks	suvisel	ajal.	

Võimekuselt maakonnas esi-
meste seas 
Eesti	 piirkondliku	 potentsiaali	

indeksi	 koostajate	 soovide	 koha-
selt	kirjeldab	see	 tulemus	paremini	
omavalitsuste	 tegevusi	mõjutavat	
taustsüsteemi.	Tapa	vald	on	Eesti	
piirkondliku	potentsiaali	indeksi	põh-
jal	213	omavalitsuse	seas	33.	kohal.	
Esimest	korda	kasutusele	võetud	süs-
teem	on	mitmetahulisem	kui	varasem	
omavalitsuste	 eraldi	 analüüsimine.	
See	tähendab,	et	hindamistulemuste	
saamiseks	on	indikaatorid	täpsemalt	
määratletud	ja	pole	nii	asukohapõhi-
sed	kui	varasemalt.	Kuna	keskmes	
on	omavalitsuse	 juhtimise	 sisulised	
kvaliteedinäitajad,	 võib	 ka	 saadud	
andmeid	usaldusväärsemaks	pidada.	
Kokku	kasutati	 indeksi	 loomiseks	
19	näitajat.	Viie	 aasta	perioodilises	
tsüklis	ehk	aastate	2010–2014	and-
mete	põhjal	selgus,	et	Tapa	vald	on	
Eesti	piirkondliku	potentsiaali	indeksi	
põhjal	33-s	omavalitsus	213	seas,	Lää-
ne-Virumaal	on	eespool	vaid	Rakvere,	
kes	on	14.	kohal.

Et oleks ikka hea elada 
Selleks,	et	Tapa	valda	oleks	põh-

just	tulla,	siin	olla	ja	ehk	isegi	õnne-
likult	elu	lõpuni	jääda,	näha	paljusid	
uusaastasaluute	ning	jagada	rõõmu,	
tuleb	teha	seda,	mida	eelpool	loetle-
tud	haridus-,	kultuuri-	ja	sporditege-
lased	teevad:	palju	sihikindlat	tööd.	
Tahan	väga	loota,	et	teenuste	ja	

elukeskkonna	 arendamisse	 paigu-
tatud	 aeg	on	end	õigustanud	ning	
tagajärgede	 likvideerimise	 asemel	
võime	nautida	tulemusi.	Palju	sellest,	
mis	2016.	aastal	ellu	kutsutud	said,	
jätkub	selgi	aastal.	
Võtame	või	 kohalike	omavalit-

suste	ühinemise,	mille	kogemus	on	
meil	enam	kui	kümne	aasta	taguse-
na	olemas.	Meil	on	 läinud	hästi	 ja	
meie	kogemustest	soovisid	õppida	
paljud	teised.	Tapa	vallaga	soovisid	
ühineda	ka	 seitse	praeguse	Ambla	
valla	 asulat,	 kuid	 sealne	 vallavoli-
kogu	otsustas	valla	ühinemise	täies	
koosseisus	 Järva	 vallaga.	Uurime,	
millised	on	meie	võimalused	omalt	
poolt	toetada	sadade	inimeste	soovi	
kuuluda	Tapa	valla	koosseisu.	
Kindel	on	aga	see,	et	2017.	aasta	

kohalike	omavalitsuste	valimise	järel	
oleme	Tamsalu	valla	võrra	rikkamad:	

oleme	 saanud	 juurde	palju	heade	
ideedega	inimesi,	kahtlemata	tore-
daid	algatusi.	Julgustan	kõiki	meie	
valla	 elanikke	 võtma	 lähiajal	 ette	
käike	Tamsalu	 valda,	 et	 sealsete	
võimalustega	 aja	 veetmiseks,	 aga	
kindlasti	 koostööks	 tutvuda.	 See	
on	ka	vastus	paljude	küsimustele,	
kas	oleme	Tamsalu	vallaga	võitjate	
või	kaotajate	rollis.	See	on	igaühe	
endi	teha.	Valla	juhtidena	lähtume	
varasemast	kogemusest	ja	headest	
eeldustest	 tugeva	 omavalitsuse	
tekkimiseks:	Tapa	ja	Tamsalu	valla	
näitajad	 on	 suhteliselt	 sarnased,	
mis	 tähendab,	 et	mõistlikult	 asju	
korraldades,	 rumalate	 kohustuste	
võtmistest	 loobudes	on	 kindlasti	
plusse	miinustest	rohkem.	
Üle-eestiliselt,	ja	mis	seal	salata,	

ka	rahusvaheliselt	hakkas	Tapa	vald	
üha	 rohkem	 tähelepanu	 koguma	
seoses	kaitseväelaste	suureneva	ko-
haolekuga.	Eesti	ja	rahvusvahelise	
meedia	üha	suurenev	huvi	on	kas-
vatanud	ka	ettevõtjate	päringuid	in-
vesteerimisvõimaluste	kohta	Tapal.	
Mõni	neist	on	äärmiselt	tõenäoline,	
mis	tähendab	toitlustuskohtade	li-
sandumist,	meelelahutusvõimaluse	
paranemist	 ning	 investeeringuid	
kinnisvarasse	–	seda	nii	äri-	kui	ka	
eluruumide	osas.	
Seega	–	head	praegu	tegutsevad	

ettevõtjad	–	 see	on	 teie	 võimalus	
kaasa	lüüa,	laieneda,	oma	teenuseid	
ja	 tooteid	arendada.	See	võib	olla	
hüppelaud,	mida	 olete	 oodanud,	
lööge	julgelt	kaasa.	Kindlasti	mee-
litab	 arenev	 piirkond	 ka	 esialgu	
teenima	 tulevaid	 kaitseväelasi	 siia	
oma	kodu	 looma.	Olgem	siis	kü-
lalislahked,	sõbralikud	ning	laseme	
neil	 tunda,	 et	 nad	on	oodatud	–	
kasvav	elanike	arv	tähendab	võima-
lusi	arenguks	ning	ka	riigi	tasandil	
suuremat	rahalist	tuge,	mida	saame	
meie	elanike	huvides	ära	kasutada	
luues	atraktiivset	elukeskkonda.	
Mõnikord	 tuleb	meeldiva	 saa-

vutamiseks	 teha	ka	 ebameeldivaid	
samme.	Ühegi	hoone	lammutamine	
ei	toimu	kerge	südamega,	kuid	teata-
val	hetkel	on	see	vajalik.	2016.	aasta	
tähendas	vähemalt	kahe	 tondilossi	
kadumist.	Aastakümneid	kasutuna	
seisvad	 veetorn	Õuna	 tänaval	 ja	
endine	 elumaja	Veski	 tänaval	 said	
ajalooks,	nende	asemel	on	haljasalad.	
Piinlikkuse	 tundmise	 asemel	

saab	silm	nüüd	Tapa	hooldekodu	
fassaadi	 vaadates	 puhata,	 endise	
saunahoone	 asemel	on	nüüd	 linn	
ostukoha	võrra	 rikkam.	Lasteaed	
Vikerkaar	sai	endale	parkla	ning	uue	
ilme	Loode	ning	Lõuna	 tänavad,	
Paide	maantee	äärde	valmis	kerg-
liiklustee.	Need	objektid	on	olulised	
nii	Tapa	linna	visuaalse	kuvandi,	aga	
ka	valla	elanike	võimaluste	parane-
mise	seisukohalt.	
Linnaruumi	seisukohalt	on	äär-

miselt	 oluline	 ka	 kortermajadega	
toimuv.	Ning	 see	 paitab	 silma.	
Kiidan	 tublisid	 korteriühistuid	 ja	
mõistvaid	elanikke:	majade	ja	nende	
ümbruse	korrastamine	on	otsekui	
paisu	 tagant	pääsenud.	Tapa	 linn	
muutub	 kaunimaks,	 elukeskkond	
mõnusamaks	ning	kinnisvara	väär-
tus	 tõuseb.	 Loodan	 väga,	 et	 see	
innustab	 teistegi	majade	 elanikke	
oma	kodumaju	 renoveerima	ning	
nende	ümbrust	korrastama.	
2016.	 aastal	 kandis	 vilja	 pikk	

ettevalmistustöö	 kahe	projektiga,	
mis	 said	 kinnituse	 rahastamise	
kohta.	Keskkonnainvesteeringute	
keskuse	 toel	 paranevad	 raudtee	
peatuste	 ühendused	 teiste	 trans-
pordiliikidega	ning	see	tähendab	ka	
Tapa	bussijaama	rekonstrueerimist,	
suure	pikaajalise	 parkla	 ehitamist	
Valve	tänavale	ning	parkla	ehitamist	

Vaksali	 trahteri	 kõrvale.	Kokku	
tekib	 umbes	 55	 parkimiskohta.	
Eha	tänava	serva	tuleb	katkematu	
kergliiklustee	 ja	bussijaama	juures	
olev	Sauna	tänava	ülekäik	saab	uue	
lahenduse.	 Lisaks	 paigaldatakse	
kolm	reaalajatablood,	üks	kummagi	
perrooni	peale	 ja	 üks	bussijaama	
platsile.	Projekti	kogumaksumus	on	
599	000	eurot,	millest	Keskkonna-
investeeringute	keskuse	toetus	on	
503	331	eurot.
Teine,	mahult	 veelgi	 suurem	

projekt	hõlmab	endas	Vaksali	esi-
se	ringtee,	Sauna	ja	Jaama	tänava,	
Kiriku-	ja	Kultuurikoja	pargi	ning	
Grossi	 poe	 kõrval	 oleva	pargi	 ja	
parkla	 rekonstrueerimist.	 See	 tä-
hendab	uusi	ülekäiguradasid	ning	
südalinna	 tänavavalgustuse	uuen-
damist.	Taotluse	kogumahuga	1,6	
miljonit	eurot	 rahuldas	EAS	Piir-
kondade	tugevdamise	meetmest.	
2017.	 aastal	 jätkub	 samuti	 eel-

misel	 aastal	 alguse	 saanud	Lehtse	
keskusehoone	 rajamine.	Hoone	
vajalikkusest	oleme	vallalehe	veer-
gudel	korduvalt	kirjutanud.	Tuletan	
siiski	meelde,	et	eelkõige	on	seda	
hoonet,	 sealseid	 nüüdisaegseid	
õpi-	ja	vaba	aja	veetmise	tingimusi	
vaja	Lehtse	kandi	noortel.	 Samas	
on	uude	keskusehoonesse	asja	pal-
judel,	sest	see	koondab	enda	seinte	
vahele	 kõik	Tapa	 valla	 asutused	
Lehtse	piirkonnas.	Tulemuseks	on	
paremad	 tingimused	 nii	 teenuse	
osutajale	kui	ka	nende	kasutajatele,	
suurem	 kindlustunne	 ja	 kaunim	
elukeskkond	 sealkandi	 elanikele,	
valla	rahakoti	seisukohast	aga	sääst-
lik	majandamine.
Kuigi	Tapal	on	kaugküte	eraet-

tevõtte	korraldada,	on	vald	otsusta-
nud	rajada	koostöös	kaitseministee-
riumiga	 kaugkütteühenduse	 sõja-
väelinnaku	ja	Tapa	linna	kaugkütte	
võrgu	vahele.	See	toob	kaasa	pea-
aegu	sama	suure	tarbimise	kasvu,	
kui	on	linnas	seni	ning	tõenäoliselt	
soodsama	küttehinna	elanikele,	sest	
suureneva	vajaduse	rahuldamiseks	
on	eraettevõte	rajamas	uut	hakke-
puidu	katlamaja	Tapale.	
Vaba	 aja	 sportlikult	 veetmise	

võimalustest	on	rahvas	hästi	omaks	
võtnud	ka	 kettagolfi	pargi	Tapal.	
Terviseteemadest	rõõmustab	enim	
teadmine,	 et	Tapa	Haiglast	 välja	
kasvanud	AS	Viru	Haigla	on	saa-
nud	toetust	projektile	rajada	Tapale	
esmatasandi	 tervisekeskus,	mida	
hakatakse	2017.	aastal	realiseerima.	
Uuele	aastale	läheme	aga	vastu	

teadmisega,	et	peagi	saab	taas	Tapal	
kinos	näha	väga	häid	filme	väga	hea	
kvaliteediga	ning	samal	ajal	pealin-
naga,	 sest	Tapa	Kultuurikoda	 sai	
raha	tehnika	uuendamiseks.	
Uus	aasta	tähendab	uut	algust	ka	

Moele,	sest	Tapa	valda	on	lisandu-
mas	üks	turismikeskus,	teine	Jäneda	
kõrvale.	Kinnitust	sai	projekt	Moe	
turismivaldkonna	 arendamiseks.	
OÜ	Moe	Piiritusevabriku	kavadega	
tutvununa	näib,	 et	Moele	 tundub	
tulevat	 võimas	 keskus,	 kus	 saab	
hästi	süüa,	toredasti	aega	veeta	ning	
juurde	tuleb	töökohti.	
Loodan	väga,	et	Moel	uuenda-

tud	laste	mänguväljak	pakub	Tapa	
valla	järeltulevatele	põlvedele	roh-
kelt	rõõmu	ning	mängulusti,	ning	
Tapa	valla	olevik	ja	tulevik	kasutab	
heaperemehelikult	Muusika-	 ja	
Kunstikooli	remonditud	ruume.	
Olen	veendunud,	et	2017.	aastal	

sünnib	palju	häid	ideid,	viiakse	ellu	
põnevaid	 algatusi,	 traditsioonid	
kinnitavad	kanda	ning	 rõõmu	on	
nõnda	palju	 rohkem,	 et	 see	 aitab	
ka	keerulisest	üle	saada.
Head	uut	aastat!	

Alari Kirt, vallavanem

Saavutusterohke 2016 teeb ruumi...

Tapa valla uue kaardiga kaunistatud torti lõikavad koos lahti Tapa vallavolikogu esimees 
Reigo Tamm ja Tamsalu vallavolikogu esimees Toomas Uudeberg. Protseduuri jälgib 
Tapa vallavolikogu liige Mart Lees.

Tapa kultuurikojas valitses 12. detsembril 2016. a pidulik õhkkond, sest Tapa ja Tamsalu 
vallavolikogud pidasid koos ühinemist otsustavaid istungeid. 

Fotod  Heiki Vuntus

Valitsus	 kinnitas	 29.	 det-
sembril	Rakvere,	Vinni	 ja	
Tapa	 valla	 tekke.	Rakvere	
valla	 keskus	 on	 Sõmerul	
ja	 teenusekeskused	Lepna,	
Lasila	 ja	Veltsi	külas.	Vinni	
valla	 keskus	 asub	Pajustis	
ning	teenusekeskused	Ulvis,	

Valitsus andis uutele 
valdadele eluõiguse
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Tamsalu valla ja Tapa 
valla osas haldusterri-
toriaalse korralduse ja 
Vabariigi Valitsuse 3. 
aprilli 1995. a määruse nr 
159 „Eesti territooriumi 
haldusüksuste nimistu 
kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 29.12.2016 nr 
171

Määrus	 kehtestatakse	
Eesti	territooriumi	haldus-
jaotuse	seaduse	§	3	lõike	1	
ja	§	7^1		lõigete	2-4	alusel.
§	1.	Haldusterritoriaalse	

korralduse	muutmine
(1)	Tamsalu	valla	ja	Tapa	

valla	 ühinemise	 teel	moo-
dustatakse	uus	haldusüksus.
(2)	Uue	haldusüksuse	ni-

meks	määratakse	Tapa	vald.
§	2.	Haldusüksuse	piiri	

määramine	ja	kaardistamine
(1)	Haldusterritoriaalse	

korralduse	muutmise	 käi-
gus	 moodustatava	 Tapa	
valla	piiriks	on	endise	Tam-
salu	valla	ja	Tapa	valla	piir,	
välja	arvatud	nende	omava-
helises	osas.
(2)	Maa-amet	 kannab	

Tapa	 valla	 piiri	 riigi	maa-
katastri	kaardile.
§	 3.	Vabariigi	Valitsuse	

3.	 aprilli	 1995.	 a	määruse	
nr	159	„Eesti	territooriumi	
haldusüksuste	 nimistu	
kinnitamine”	muutmine
Vabariigi	 Valitsuse	 3.	

aprilli	 1995.	 a	määrusega	
nr	159	„Eesti	territooriumi	
haldusüksuste	nimistu	kin-
nitamine”	kinnitatud	„Eesti	
territooriumi	haldusüksus-
te	 nimistut”	muudetakse	
ja	 Lääne-Viru	maakonna	
valdade	 loetelust	 jäetakse	
välja	sõna	„Tamsalu,”.
§	4.	Määruse	jõustumine
(1)	Määrus	jõustub	Riigi	

Teatajas	avaldamisele	järg-
neval	päeval.
(2)	 Paragrahvid	 1	 ja	 3	

jõustuvad	 Tapa	 Vallavo-
likogu	 valimistulemuste	
väljakuulutamise	päeval.

Jevgeni Ossinovski,
Tervise- ja tööminister peami-

nistri ülesannetes
Mihhail Korb,

Riigihalduse minister
Heiki Loot, 

Riigisekretär

Laekveres,	Tudus,	Roelas	
ja	Viru-Jaagupis.	Tapa	valla	
keskus	asub	Tapa	linnas	ja	
teenusekeskused luuakse 
Tamsallu,	 Jänedale,	 Leht-
sesse,	Moele,	 Vajangule,	
Assamallasse	ja	Porkunisse.
Rakvere	 vald	 saab	ühi-

nemistoetust	 ligikaudu	
648	400	eurot,	Vinni	vald	ligi	
1	073	300	eurot	ning	Tapa	
vald	 ligikaudu	 1	 640	 500	
eurot.	Haldusterritoriaalse	
korralduse	muudatus	 jõus-
tub	oktoobris	2017.	

VT, 30.12.2016

Tapa	vallavolikogu	esimees	
Reigo	Tamm	ja	Tamsalu	val-
lavolikogu	esimees	Toomas	
Uudeberg	 allkirjastasid	 12.	
detsembril	2016.	aastal	ühi-
nemislepingu,	mille	kohaselt	
nimetatud	 omavalitsused	
ühinevad	 pärast	 järgmisel	
sügisel	toimuvaid	valimisi.
Ühinemislepingu	 allkir-

jastamisele	eelnes	Tapa	 ja	
Tamsalu	 vallavolikogude	
ühisistung	Tapa	 kultuuri-
koja	saalis.	Otsused	võttis	
kumbki	 volikogu	 siiski	
vastu	eraldi.
Ühinemist	toetasid	kõik	

kohal	olnud	Tamsalu	valla-
volikogu	liikmed,	Tapa	val-
lavolinikest	oli	üks	vastu.

Otsuse	 vastuvõtmisele	
järgnesid	ühispildistamine,	
šampusepokaalide	 kokku	
löömine	ning	ühine	jõulu-
õhtusöök.
Tapa	 valla	 ja	 Tamsalu	

valla	 ühinemisleping	 oli	
Lääne-Virumaal	 esimene,	
mis	allkirjastati.

VT, 12.12.2016

Tapa ja Tamsalu saavad üheks

Algus lk 1



Õpilaste valmistatud öökull-võtmehoidjad.
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Tapa	vene	põhikooli	kaheksa	õpilast	
võtsid	osa	heategevuslikust	jõuluakt-
sioonist	„Meie	Panus“,	meisterdades	
öökullist	 võtmehoidjaid.	 Viimased	
lähevad	 firmade	 jõulupakkidesse	 ja	
saadud	 tulu	Eesti	 Laste	 ja	Noorte	
Diabeedi	Ühingu	kaudu	abivajajatele.	
Kaks	3.klassi	õpilast	Anna	Pavlova	

ja	Dajana	Jurova	heegeldasid	öökullid	
käsitööringis	õpetaja	Jelena	Malovska-
ja	juhendamisel.	
Viltimisringi	 õpilased	 Milena	

Sokolova,	 Anna	 Pavlova,	 Milana	
Tšironova,	Diana	Tšironova,	Vladimir	
Tšernjakov	ja	Aleksei	Šuvalov	meis-
terdasid	 vilditud	 öökullid	 õpetaja	
Jelena	Loštšina	juhendamisel.
Oma	 panuse	 lisasid	 ka	 juhenda-

jad	 –	 õpetajad.	 See	 oli	 esimene	
heategevuslik	projekt	meie	koolis,	mis	
näitab	soovi	olla	ettevõtlik	ja	hooliv.	
Soovime	 väga,	 et	 selline	 traditsioon	
jätkuks	edaspidigi.

Triin Liukonen

Vene põhikooli õpilased 
toetavad diabeeti 

põdevaid lapsi

Foto  Tapa vene põhikooli arhiivist

Tapa	valla	noortekogu	liikmed	panid	
kokku	 ja	 toimetasid	 kohale	 riideid	
ja	mänguasju	 sisaldavad	 kingipakid	
raskustes	perede	lastele.
Noortekogu	 liige	 Perit	 Võlli	

rääkis,	et	jõulude	eel	tahtsid	noored	
teha	 midagi	 head	 ning	 kellelegi	
rõõmu	 valmistada.	 “Meil	 oli	 kavas	
toetada	neid,	kes	seda	kõige	rohkem	
vajavad,	kas	siis	lapsi	või	varjupaigas	
elavaid	 loomi,”	 ütles	 neiu.	 Kuna	
Tapa	gümnaasiumi	neljas	klass	vedas	
ülekoolilist	 kampaaniat,	 et	 loomi	
toidu	ja	magamisalustega	rõõmusta-
da,	tuli	laste	toetamise	otsus	justkui	
iseenesest.
Idee	 tekkis	noortekogu	 liikmetel	

ühiselt,	kuid	peamiselt	panustas	selle	
täideviimiseks	neli	noort:	Perit	Võlli,	
Kristel	Külmallik,	Sandra	Paulus	 ja	
Kaspar	Kirt.
Perit	Võlli	tegi	Face-bookis	noor-

tekogu	nimel	üleskutse	abiliste	leid-
miseks.	Kirjas	küsis	neiu,	kas	kellelgi	
on	kodus	mänguasju,	millega	enam	
ei	mängita	või	korralikke	lasterõivaid,	
mis	enam	selga	ei	mahu	või	kasutust	
ei	leia.
Tagasiside	 sellele	 üleskutsele	 oli	

väga	elav.	Abistajateks	ei	olnud	mit-
te	üksnes	Tapa	ja	selle	lähiümbruse	
elanikud.	“Mulle	kirjutati	ka	näiteks	
Sakust,	Aegviidust,	Tallinnast	ja	Rak-
verest.	Enamasti	saadeti	kaugematest	
paikadest	 asjad	meile	postiga,	Rak-
veres	käisin	neil	ka	ise	järel,”	rääkis	
Perit	Võlli.

Noortekogu	mentor	Ave	Pappe,	
kes	juhib	ka	MTÜ-d	Tapa	Lastekaitse	
Ühing,	aitas	noortel	leida	abivajavad	
pered.	Jõulurõõmu	valmistati	kuuele	
puudustkannatavale	 perele,	 kellest	
neli	elab	Tapa	linnas	ning	kaks	mujal	
vallas.	“Need	on	suured	pered,	mõnes	
neist	kasvab	ka	erivajadusega	lapsi,”	
ütles	Ave	Pappe.
Annetatud	 asjad	 koguti	 kokku	

Tapa	 noortekeskusesse.	 Seal	 need	
sorditi	 ning	 jagati	 pakkidesse,	mida	
tuli	 üle	 kolmekümne.	Pakkide	 tege-
mine	võttis	aega	umbes	kuus	tundi.	
Vaadati,	 et	 igasse	 neist	 saaks	 lisaks	
rõivaesemetele	 ja	 jalanõudele	 kind-
lasti	ka	mänguasju.
“Meil	oli	teada,	kui	palju	on	peres	

lapsi,	kui	vanad	nad	on,	kas	poisid	või	
tüdrukud,”	kõneles	Perit	Võlli.
Ta	lisas,	et	kinkideks	läksid	ainult	

kenad	 korralikud	 asjad.	 “Kui	 autol	
olid	 rattad	 puudu	 või	 riietel	 plekk,	
siis	me	seda	pakki	ei	pannud,”	ütles	
neiu.	Ta	lisas,	et	selliseid	asju,	mis	tuli	
kõrvale	tõsta,	oli	väga	vähe.
Jõulureede,	 23.	 detsembri	 õhtul	

tõstsid	noored	kingid	autosse	ja	viisid	
kohale.	Ave	Pappe	ütles,	et	peredele	
tuli	noorte	toetus	üllatusena.	“Helis-
tasime	neile	vahetult	enne	külastust	
ette	 ja	 palusime	 ukse	 juurde	 vastu	
tulla,	 et	 saaks	 kingid	 üle	 anda.	On	
arusaadav,	et	need	pered	suurt	tähe-
lepanu	ei	soovi,”	lisas	ta.

 VT 28.12.2016

Tapa noored 
valmistasid 

abivajavatele peredele 
jõulurõõmu

Lehtse koolipere tegi pärast jõulupidu ühispildi. Foto  Rita Püümann

21.	detsembri	jõulupidu	oli	Lehtse	
koolis	 jõululaulude	 ja	 -näidendite	
õhtu.	Kogu	koolipere	osalusel	kanti	
ette	kaks	näidendit:	1.–4.	klassi	õpi-
lastelt	„Tagurpidi	Siile“	(lavastasid	
õpetajad	Kristlin	Läänemägi	ja	Hiie	
Sammelselg)	ning	omaloominguli-
ne	nukunäidend	„Jõuluvana	mure“	
(lavastas	 õpetaja	 Tiiu	 Tikkerber).	
Selle	 näidendi	 juures	 aitasid	 ette-
valmistusi	 teha	 ja	 esinesid	 5.–9.	
klassi	õpilased.
Alguse	sai	see	eelmise	õppeaasta	

Lehtse kooli jõulud Pruuna mõisas
veebruaris,	kui	õpetaja	Tiiu	ettepane-
kul	korraldati	koolis	nukunäidendite	
kirjutamise	 võistlus,	mille	 tulemus	
oli	 12	 jõulunäidendit.	Žürii	 (õpeta-
jad	 ja	õpilasesindus)	otsusega	võitis	
Kristjan	Hanseni	näidend	„Jõuluvana	
mure“,	Kristjan	kirjutas	ka	näidendi	
laulu	sõnad	ja	viisi.	
2016.	 a	 teine	 veerand	 oli	 kogu	

kooliperele	 kiire.	 Algasid	 lugemis-
proovid,	 õpetajate	 Eve	 Allsoo	 ja	
Jaanus	Õunapi	 juhendamise	 ning	
abiga	valmisid	dekoratsioonid,	sirmid.	

Õpetaja	Leili	Aleksejev	tegi	käpiknu-
kud,	näidendile	loodud	laulu	lindistas	
Viktor	Grossmann.	 Iga	 vaba	 hetk	
kulus	nüüd	ära,	et	proove	teha,	saali	
kaunistada,	dekoratsioone	üles	seada.
Käpiknukkudega	 “mängisid”	

Moona	Lamus,	Krista	Kangur,	San-
der	 Rosenberg,	Kristjan	Hansen,	
Mehis	Lina	ja	Elis	Volmre.
Kogu	koolipere	ühise	töö	tulemus	

oli	ilus	jõulupidu	–	sirmi	ees	ja	sirmi	
taga.

Moona Lamus, 8. klass

Tublid joonistajad näituse “Lugude meri” avamisel Tallinna Keskraamatuko-
gus. Ees II koha omanik Eliisa Maria Sahtel. Taga Eleriin Sahtel ja Pille-Riin 
Reinike. Foto  Liina Kald

Kunstiosakonna	 õpilased	maalivad	
ja	 joonistavad	meil	 ikka	 rõõmuga.	
Vahvaid	töid,	mida	tahaks	ka	teistega	
jagada,	on	palju.	Eelmisel	õppeaastal	
oli	meil	 viis	 õpilastööde	 näitust	 –	
kaks	Tapa	 kultuurikojas,	 üks	Tapa	
linnaraamatukogus,	 üks	 Jäneda	
raamatukogus	 ja	 üks	 suve	 lõpus	
Soomes,	Toijala	raamatukogus.
Sellel	õppeaastal	tuli	kunstiosakon-

nale	appi	veel	teinegi	õpetaja	–	Katrin	
Leete.	Tänu	sellele	saime	vastu	võtta	
veel	lapsi,	kes	soovisid	tulla	kunstiga	
tegelema.	Hetkel	on	meil	üle	70	õpi-
lase,	kellega	on	suur	rõõm	koos	töö-
tada.	Esimesel	poolaastal	said	lapsed	
kätt	proovida	 erinevate	vahenditega	
akvarellidest	 akrüülvärvideni	 ning	
söepulkadest	õlipastellini.	Aasta	lõpus	
alustasime	ka	savi	voolimisega.
Sügis-talvisel	perioodil	võtsime	osa	

ka	paarist	 konkursist.	Meie	õpilased	
olid	jälle	tublid,	ning	saavutasid	auhin-
nalisi	kohti.	Tallinna	Keskraamatuko-
gu	korraldas	merekultuuriaasta	puhul	
loomingukonkursi	 „Lugude	meri“.	
Lõppvooru	näitusele	pääsesid	Eleriin	
Sahtel,	Eliisa	Maria	Sahtel	(kes	saavu-
tas	II	koha	nooremas	vanuserühmas)	
ja	Pille-Riin	Reinike	(eriauhind).	Kooli	
esindasid	veel	 Sabrina	Karajev	ning	
Stellah	Saar.
Kohtla-Järve	Koolinoorte	 Loo-

memaja	korraldas	II	Rahvusvahelise	
noorte	 kunstnike	 konkursi	 „Loo-
mingu	valgus“.	Selle	aasta	 teema	oli	
„Tähine	 tee“.	Osalesid	 põhiliselt	
kunstikoolide	õpilased	nii	Eestist	kui	
mujalt,	näiteks	Bulgaariast,	Venemaalt,	
Kasahstanist.	12–14-aastaste	vanuse-
rühmas	sai	III	koha	Eleriin	Sahtel	ja	

laureaadiks	Kadri	Vildek.	Meie	kooli	
esindasid	 veel	 Laura	Himma,	Elis	
Mätlik	ja	Uku	Krevald.
Sügisel	toimus	veel	teinegi	kosmo-

se-teemaline	 kunstinäitus	Kosmose	
kinos,	korraldajaks	OÜ	Devar	Kids,	
kus	osalesid	Grete	Trofimov,	Kristjan	
Kärt,	Jevgenia	Dalilova,	Jako	Sandor	
Sahtel,	Laura	Milvaste	ja	Daniel	Ko-
verda.
Oktoobris	 võõrustasime	Kunda	

õpilasi	projekti	„Tour	de	Art”	raames,	
mida	juhtis	Tapa	Gümnaasiumi	kuns-
tiõpetaja	Eve	Allsoo.	Kunda	 lastega	
tutvusime	trükitehnikaga,	iga	laps	sai	
ise	proovida	diatüüpiat.	

Detsembri keskel avasime sellel 

aastal juba teise kunstiosakonna 
õpilastööde näituse Tapa Kul- 
tuurikojas. Olete kõik oodatud 
vaatama!

Tapa Muusika- ja Kunstikoolis 
joonistatakse innuga

Kunstikursus  
täiskasvanutele

Esimene kohtumine  
esmaspäeval, 

6. veebruaril kell 18.

 Lisainfo esimesel  
kohtumisel või  

telefonil 5650 1606,  
õpetaja Katrin Leete.

Liina Kald
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14. detsembril avati Jäneda lossis Piret Piheli juubelinäitus “Aeg on täis ajatuid väärtusi”. Näitus kajastab Piret 
Piheli spordisaavutusi ning kultuuriväärtuste kandmist, tema käsitööhuvi ning Hoogla talu vanemat ajalugu ning 
uuestisündi Eesti taasiseseisvumise algusaastail. Pärast näituse avamist said kõik huvilised osa mandoliiniorkestri 
kontserdist.

Kristlik	MTÜ	Aita-Abista	 on	 oma	
möödunud	 aasta	 tegevusega	 igati	
õigustanud	oma	nime.
Alustanud	 oleme	 2011.	 aastal	

tänu	norralaste	poolt	meile	saadetud	
kaubale.	 Tasuta	 ruumid	 tegevuseks	
võimaldas	 Tapa	 Jakobi	 koguduse	
juhatuse	liige	Vahur	Hiiesalu.
Igapäevaselt	 on	 ametis	mitmeid	

kohusetundlikke	vabatahtlikke.
Sisuliselt	 on	meie	 töös	 toimunud	

päris	 suur	 muudatus.	 Kohalikud	
inimesed	on	järjest	rohkem	hakanud	
oma	korralikke	riideid	meie	uuskasu-
tusse	 tooma.	Aita-Abista	on	sobivat	
kaupa	leidnud	inimeste	rahalise	anne-
tuse	eest	saanud	teha	mitmeid	abista-
misi	erinevalt	sama	kauba	kinkimisest.

Üks	 suuremaid	 panustamisi	 oli	
Tapa	Jakobi	kirikule	tagaukse	muretse-
mine,	samuti	portaali	Hooandja	kaudu	
Tapa	valla	kultuuriüritusele	kaasaaita-
mine	ning	abi	mitmetele	suurperedele	
jõululaua	katmiseks,	kirikus	kontserdi-
ga	esinejatele	kohvilaua	korraldamine,	
üle	jõu	käiva	hambaravi	toetamine.
Aita-Abista	tänab	kõiki	meie	poolt	

pakutud	 kauba	 eest	 annetajaid	 ja	
lahkeid	 kaubatoojaid.	 Asume	 ikka	
1.	Mai	 pst	 18.	Oleme	 avatud	 peale	
talvepuhkust	 alates	 1.	märtsist	 2017	
T–L	kell	11–15.
Rõõmuga	tervitame	kõiki	endisi	ja	

uusi	külastajaid!
  Emmi Augjärv

Aita-Abista

See	oli	 11.	 detsembril.	Oli	 päikese-
paisteline	pühapäev.	Tapa	bussijaama	
pitsakohvikusse	 kogunes	 kahtlaselt	
palju	soliidses	eas	inimesi.	Lõpuks	oli	
pitsakohviku	kenades	ruumides	istet	
võtnud	60	 inimese	ringis.	Kohtusid	
sõpruskonnad,	endised	töökaaslased	
ja tuttavad. 
Oli	 tore	 õdus	 õhkkond.	 Peo	

avasid	Anu	 Jonuks	 ja	Ene	Augas-
mägi.	Meid	austas	kohalolekuga	ka	

vallavanem	Alari	Kirt.	See	oli	väga	
südantliigutav.	
MTÜ	Vabatahtlikud	 tegutsesid	

ennastsalgavalt.	Kohviku	perenaine	
Marika	Tali	oma	 töökate	 abilistega	
katsid	 kärmesti	 traditsioonilised	
jõululauad. 
Meeleolu	 tõstis	 vapper	 lõõtsa-

mees	 V	 klassi	 õpilane	 Randmar	
Tuulemäe,	kes	on	kahtlemata	meie	
muusikakooli	 andekamaid	 õpilasi.

Kõigil	 oli	 hea	 olla,	 et	meid	 peeti	
meeles.	
Suur	 tänu	 vabatahtlikele:	 Anu	

Jonuks,	Ene	Augasmägi,	Senta	Malva	
jt.	Aitäh	kohviku	perenaine	Tali	koos	
abilistega.	Edaspidiseks	kõigile	jaksu	
ja	häid	ideid,	huvitavaid	kohtumisi	ja	
ettevõtmisi.	Meeldivat	aastavahetust!

Koosviibinute nimel
 Maia Mets

Kätte	 jõudis	sügis,	 saagid	said	salve,	
hoidised	 riiulitesse.	Alates	 29.	 sep-
tembrist	hakkasid	tegutsema	isetege-
vusringid,	millest	me	osa	võtame.
Esimene	Kanarbiku	 pidu	 toimus	

17.	 novembril,	 teemaks	 oli	 „Rahva-
tantsu	tähtpäevad	novembris“.	Sõnali-
se	osa	vahele	esines	ansambel	ja	tantsis	
tantsurühm.	Külla	tulid	ka	õpetaja	Elle	
Kivisoo	2.	kl	õpilased.	
24.	novembril	käis	tantsurühm	Ei-

deratas	Tapa	haigla	hooldeosakonnas	
tantsimas.	
6.	 detsembril	 külastas	 ansambel	

Kanarbik	Tapa	hooldekodu.	Esitasime	
palju	ilusaid	jõululaule.
15.	detsembril	oli	kultuurikojas	jõu-

luhõnguline	pärastlõuna	koos	Ukraina	
kooriga	 Chervona	 Ruta.	Mõlemad	
kollektiivid	 tutvustasid	 oma	 jõulu-
kombeid	ja	-toite.	Pärast	esinemist	sai	
neid	toite	koos	maitstud,	verivorsti	ja	
kringlit	jätkus	ka	linnarahvale.
16.	detsembril	esinesid	Tapa	hool-

dekodus	kaks	8.a	klass	tütarlast	oma	
jõuluteemalise	kavaga	 ja	 tantsurühm	
Eideratas	toetas	neid	oma	tantsuga,
19.	 detsembril	 esines	 ansambel	

Tapa	 haigla	 hooldusosakonnas	 jõu-

lulauludega.
22.	 detsembril	 pidasime	Vaksali	

Trahteris	Kanarbiku	jõulupidu.	Meie	
rühmas	 on	detsembrikuus	 neli	 sün-
nipäevalast.	 Kõlas	 sünnipäevalaul,	
lilled,	kaardid	 ja	kallistused	kuulusid	
neile.	Siis	külastas	meid	jõulueit,	mitte	
jõuluvana,	kes	salmiesituse	peale	jagas	
kõigile	peolistele	(21)	 laiali	päkapiku	
toodud	väikesed	punased	kotid	küün-
laaluse	ja	küünlaga.	Mitu	korda	kõlas	
salmi	asemel	ilus	jõululaul.	Samas	said	
meie	kallid	juhendajad	tänatud.
Järgnes	pidulik	söömaaeg.	Kui	keha	

kinnitatud,	saime	nautida	nii	sõnas	kui	
pildis	 reisimuljeid	Küprose	 saarelt.	
Detsembrikuu	 teisel	 nädalal	 käisid	
reisil	 Eevi	 Lööper	 ja	Anne	Raava.	
Suurelt	 ekraanilt	 nägime	 kauneid	
looduspilte	ning	sinna	juurde	rääkisid	
Eevi	ja	Anne	väga	põhjalikult	muljeid	
sellest	kaunist	saarest.
Selline	 ilus	 jõulupidu	 jääb	kauaks	

meelde.
Kallid	eakad!	Liituge	meiega,	tulge	

tantsima,	 tulge	 laulma.	 Infot	 saate	
kultuurikojast.

Elvira Belials

80+ vallaelanike jõululõunat toetasid Tapa Pitsakohvik, Elmu Koppelmann, Anu Jonuks, Marika Tali, Senta Malva 
ja MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus. Foto  Ene Augasmägi

Foto  Piret Piheli eraarhiivist

Meid peeti meeles

Kanarbiku 
üritusterohke sügis

Kanarbiku ja Chervona Ruta jõuluhõnguline pärastlõuna toimus kultuurikojas.
Foto  Anne Raava

Tapa	vallavalitsuse	sotsiaalosakond	
on	 saanud	 võimaluse	 abistada	 vä-
hemkindlustatud	 inimesi	 ja	 tänab	
selle	 abi	 eest	 Tapa	 kultuurikoja	
käsitööringi	memmesid,	kelle	hoole,	
armastuse	ja	soojade	kätega	valmis-
tatud	 kootud	 käpikud,	 sõrmikud,	
sokid	ja	sallid	said	endale	tänulikud	
kandjad. 
Esemeid	oli	eri	suuruses,	erineva-

tes	 värvitoonides	 ja	 igale	maitsele.	
Iga	 soovija	 sai	vabalt	valida	endale	
sobiva	ja	meeldiva	eseme	ning	tänu-
sõnadest	puudust	ei	olnud.	
Soovingi	 siinkohal	 käsitööringi	

tublidele	memmedele	tugevat	tervist,	
teravat	 silma,	 nobedaid	 näppe	 ja	
meeldivat	koostööd	edasiseks.	
Sotsiaalosakond	tänab	Eesti	Kait-

seväe	1.	jalaväebrigaadi	sotsiaaltööta-

Tänusõnad abi eest
jat	Merje	Noormaad,	kelle	abil	saime	
toiduabiga	aidata	vähemkindlustatud	
inimesi.	Toiduabi	koosnes	erinevatest	
toiduainetest,	 konservidest	 ja	 kom-
mipakkidest.	
Toiduabi	 on	 alati	 teretulnud	 ja	

koostöös	on	lihtsam	abistada.	
 Karmen Kaar,
sotsiaalnõunik

ÜKS PILT
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Tapa vallavanem Alari Kirt ja kolonelleitnant Jason Gresh kinnitasid koos-
töövalmidust käepigistusega. Foto  Tapa vallavalitsuse arhiivist

19.	detsembril	toimus	Tapa	vallavalit-
suses	kohtumine	USA	suursaatkonna	
kaitsekoostöö	 uue	 ülema	 kolonel-
leitnant	Jason	Greshiga,	kes	ennast	
tutvustas	ning	uuris	võimalusi	USA	
sõjaväe	 ning	Tapa	 valla	 koostööks.	
Kohtumisel	 osalesid	 vallavanem	
Alari	Kirt,	 abivallavanem	Andrus	
Freienthal	 ja	 arendusnõunik	Vahur	
Leemets.	
Ameerika	Ühendriikide	saatkonna	

ja	 sõjaväelaste	 sooviks	 on,	 et	USA	
väeüksused,	kes	Tapal	viibivad,	saak-
sid	Tapa	valla	jaoks	midagi	kasulikku	
teha.	Seejuures	on	USA	kaitseminis-
teeriumil	välja	töötatud	humanitaar-
toetuste	programm,	mille	eesmärgiks	
on	 teha	 liitlasriikide	 valitsustega	 ja	
kohalike	 omavalitsustega	 koostööd	
ning	 arendada	 tsiviilelanikkonnale	
vajalikke	 struktuure.	Humanitaar-
toetuste	program	ei	ole	tavapärases	
mõistes	 humanitaarabi,	mis	 oleks	
mõeldud	kiireloomulise	materiaalse	
ja	 logistilise	 abi	 pakkumiseks	 hä-
dasolijatele.	Kõnealuse	 programmi	
eesmärk	on	pikaajaline	koostöö	liit-
lasriigiga	hariduse	(koolid,	lasteaiad),	
esmatasandi	 infrastruktuurirajatiste	
(sillad,	teed)	ja	katastroofivalmiduse	
valdkondade	arendamiseks.

Üheskoos	leiti,	et	koostöö	võima-
lused	on	 erinevad	 ja	mitmekülgsed	
ning	Tapa	 vallavalitsus	 esitab	 oma	
vastavasisulised	ettepanekud	Amee-
rika	Ühendriikide	suursaatkonnale.	
Tapa	 vallal	 on	 juba	 positiiv-

sed	 koostöökogemused	Ameerika	
Ühendriikide	Tapal	baseeruvate	ük-
sustega.	2015.	aasta	juunis	korraldati	
heakorrapäev	Üleviste	tänava	garaa-

žide	piirkonnas	ja	koguti	kokku	küm-
neid	tonne	prügi.	2015.	aasta	sügisel	
annetasid	USA	 sõjaväelased	 Tapa	
vallale	märkimisväärse	koguse	toidu-
abi.	See	koosnes	USA	sõdurite	poolt	
välitingimustes	kasutatavatest	kõrge	
kvaliteediga	toiduainetest.		Toiduabi	
suunati	vähekindlustatud	peredele.

 Tapa vallavalitsus

Kahe	aasta	jooksul	on	USA	armee	
ehitanud	Tapal	enam	kui	10	miljoni	
euro	eest	ning	valmis	on	saadud	27	
suuremat	või	väiksemat	objekti.
USA	suursaadik	Eestis	James	D.	

Melville	 ütles,	 et	 nende	 objektide	
valmimine	näitab	USA	ja	Eesti	va-
helist	 tihedat	 koostööd	 ning	USA	
panust	Eesti	 kaitsevõime	 tugevda-
misse.	“Objektid	toetavad	ka	peagi	
saabuvaid	 uusi	NATO	 üksuseid,”	
märkis	Melville.
USA	Euroopa	 vägede	 ülemju-

hataja	 asetäitja	 kindralmajor	 John	
Gronski	lisas,	et	Tapale	ja	kaitseväe	
keskpolügoonile	kerkinud	rajatised	
sümboliseerivad	USA	pühendumust	
oma	NATO-liitlastele.
“Paranenud	 on	 infrastruktuur,	

paremad	on	võimalused	tehnika	ja	
varustuse	hoidmiseks	ning	hoolda-
miseks,	paranenud	on	ka	harjutus-
võimalused,”	 loetles	 kindralmajor	
Gronski.
Kahe	 viimase	 aasta	 jooksul	 on	

USA	 rahastatuna	 ning	 osalt	 ka	
ameeriklaste	 ehitatuna	 valminud	
muu	 hulgas	 tehnika-	 ja	 laokeskus,	
raudtee	laadimiskeskus,	kilomeetrite	
kaupa	 teid	 keskpolügoonil,	 mitu	
laskeala	 ja	 lasketiiru	 koos	 vajalike	
rajatistega	ja	lahingutehnika	pesula.
Kaitseväe	 juhataja	 asetäitja	 bri-

gaadikindral	Indrek	Sirel	nentis,	et	
11,2	miljonit	dollarit,	mis	ameerik-
lased	Tapale	 on	 investeerinud,	 on	
arvestatav	panus	Eesti	kaitsevõime	
suurendamisse.
“Ma	luban,	et	kõik	objektid	leia-

vad	pidevat	ja	sihipärast	kasutamist	
ja	loodan,	et	need	teenivad	nii	Eesti	
kaitseväge	kui	ka	liitlasi	kaua,”	lau-
sus	Sirel.
USA	armee	insenerikorpuse	Eu-

roopa	piirkonna	komandör	kolonel	
Matthew	Tyler	 rääkis,	 et	 kindlasti	
ei	 saa	mööda	 vaadata	 kohalikest	
ehitajatest,	 kellega	 koostööd	 tehti,	
ning	 kaitseministeeriumist,	 kes	
hoolitses	selle	eest,	et	 raudteeharu	

sõjaväelinnakuni	jõuaks.	Indrek	Sirel	
lausus	eile	Tapal	toimunud	pidulikul	
tseremoonial,	 et	 tegemist	 ei	 ole	
lõpuga,	vaid	lihtsalt	ühe	vaheetapi-
ga,	 koostöö	USA	 armeega	 jätkub.	
Sama	kinnitas	ka	Sirelile	kingituseks	
sümboolse	võtme	üle	andnud	John	
Gronski.
Matthew	 Tyler	 aga	 märkis,	 et	

järgmine	 ehitusobjekt	 ootab	 tema	
juhitava	insenerikorpuse	tegutsemist	
Ämaris,	 kus	 töödega	 alustatakse	
lähiajal.
Ehitustööd	Tapa	sõjaväelinnakus	

pole	aga	sugugi	lõppenud	–	suur	osa	
sellest	 on	 ehitusplats,	 kuhu	 kerki-
vad	 kasarmud,	 söökla,	 garaažid	 ja	
tehnika	 hooldushooned	mõne	 kuu	
pärast	siia	saabuvatele	Suurbritannia	
ja	Prantsusmaa	üksustele.
Nende	hoonete	ehitamise	maksab	

kinni	Eesti	riik,	kuid	liitlaste	saabu-
mise	ajaks	midagi	valmis	veel	ei	saa.

VT, 16.12.2016

õigeaegselt,“	 lisas	 ta.	 Novembris	
maksti	 panka	 peretoetusi	 veidi	 üle	
158	 000	 saajale	 ja	 vanemahüvitist	
umbes	19	000	saajale.	Peretoetusi	ja	
vanemahüvitisi	makstakse	iga	kuu	8.	
kuupäeval.

Lapsendamine
Riigikogu	kiitis	heaks	eelnõu,	mil-

lega	antakse	siseriikliku	lapsendamise	
korraldamine	maavalitsuste	 päde-
vusest	 sotsiaalkindlustusametisse.	
Uuest	aastast	on	kõik	lapsendamisega	
seotud	 toimingud	 koondunud	ühte	
asutusse.	Muudatus	tagab	lapsenda-
mistele	 ühtse	 lähenemise	 üle	Eesti.	
Seadus	jõustus	1.	jaanuaril.
Alus:	 Sotsiaalministeerium,	 Sot-

siaalkindlustusamet
Edastas sotsiaalnõunik Karmen Kaar 

Lasterikka pere toetuse summa 
muutus
Senise	 kava	 järgi	 pidi	 lisanduma	

tuleva	aasta	1.	juulist	kolme	ja	enama	
lapsega	peredele	200-eurone	toetus	
ning	seitsme	ja	enama	lapsega	perele	
370-eurone	toetus.	Riigikogu	võttis	
19.12.2016	 vastu	 tulumaksuseadu-
se,	 sotsiaalmaksuseaduse	 ja	 teiste	
seaduste	muutmise	seaduse,	millega	
muudeti	ka	perehüvitiste	seadust.
Riik	tõstab	alates	01.07.2017	kol-

me	ja	enama	lapsega	perede	toetuse	
300	eurole	kuus	ning	seitsme	ja	ena-
ma	lapsega	perede	toetuse	400	eurole	
kuus.	 Perekond,	 kus	 kasvab	 kolm	
kuni	 kuus	 last,	 saab	 lisaks	 olemas-
olevale	lapsetoetusele	(esimese	kahe	
lapse	eest	50	eurot	ja	iga	järgneva	eest	

100	eurot)	veel	300	eurot	kuus.	Kui	
peres	on	seitse	või	enam	last,	annab	
riik	juurde	400	eurot	kuus.	

Nime muutmisest teavita panka
Sotsiaalkindlustusamet	 sai	 2016.	

aasta	novembris	pankadelt	tagasi	ligi	
200	peretoetuste	 ja	 vanemahüvitise	
makset.	Enamikel	 juhtudel	 ei	 lange	
kokku	arvelduskonto	omaniku	nimi	
toetuse	 saaja	 nimega.	 Sotsiaalkind-
lustusameti	perehüvitiste	juhi	Jelena	
Kupri	sõnul	peaksid	toetuste	saajad,	
kelle	 nimi	 on	muutunud,	 näiteks	
abiellumisega,	pöörduma	isikut	tõen-
dava	dokumendiga	ja	nime	muutmise	
dokumendiga	 panka	 oma	 andmete	
parandamiseks.	 „Vastasel	 juhul	 ei	
saa	 inimesed	 kätte	 sotsiaalkindlus-
tusameti	 poolt	makstavaid	 toetusi	

Kohtumine USA suursaatkonna 
esindajatega

Veel uuemat sotsiaalhoolekande 
vallas 2017. aastast

Tapa päevakeskuses (Valve 30) töötab

Jänkid on ehitanud Tapal 
10 miljoni euro eest

Tapa Liikumispuuetega Inimeste Ühingus (Valve 30, Tapa)
23. jaanuaril 2017. a kell 10–14

Abiks uriinipidamatusega inimestele ja nende hooldajatele.
Tasuta konsultatsioonid ja toote/abivahendite tutvustused.

Soodustusega müük puuetega inimestele, vanaduspensionäridele 
ja lastele alates 3. eluaastast isikliku abivahendi kaardi omamisel.

Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!
Müügis: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad aluslinad, 

madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid, nahahooldusvahendid. 
Potitoolid ja rulaatorid ettetellimisel.

Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva!  
Info, abi ja tellimine tel 5343 9837 Ülle või t.ulle@inkotuba.ee.

Igal kolmapäeval kell 9–14
MASSÖÖR eakatele soodushinnaga!

Vajalik eelregistreerimine tel 554 7894 – Silvia

19. jaanuaril kell 9–12 TASUTA ÕIGUSABI.
Tasuta õigusabi osutab advokaadibüroo  
Taivo Saks @ Partnerid jurist Alar Salu.

Eelregistreerimisega tel 5450 1102, 322 0025 või 
tapapaevakeskus@tapa.ee.

Õigusteenuse osutamist finantseerib

Teade!

Tapa päevakeskus võimaldab kokkuleppel  
päevakeskuse juhatajaga,  

tasuta kasutada ruume seltsitegevuseks päevakeskuse 
lahtiolekuaegadel esmaspäevast reedeni kell 9–14.30.

Info: Kaja Sviridova – juhataja, tel 5450 1102, 322 0025,  
tapapaevakeskus@tapa.ee.

Vaikselt langeb lumehelbeid,

särab tähevöö. 

Rõõm ja rahu südames, 

kui on jõuluöö. 

Üks aasta vaikselt ukse suleb 

ta puudusest link veel soe. 

Uus juba hõisates ta järel tuleb, 

ei möödunud tal midagi ei loe. 

Ilusat jõuluaega ja head uut aastat!

                           Ene Augasmägi, volikogu liige

(Toimetus vabandab, kuna trükitehnilistel põhjustel 
polnud Ene Augasmägi õnnitlus aastalõpulehes loetav, 

seepärast avaldame teksti uuesti.)
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Tapa	 vallavolikogu	 on	 alates	 2014.	
aastast	 kuni	 2016.	 aasta	 lõpuni	 pi-
danud	 41	 volikogu	 istungit.	Kolm	
volikogu	liiget		on	osalenud	kõigil	is-
tungitel,	kaks	liiget	on	puudunud	ühel	
korral	 ja	 kaks	on	puudunud	kolmel	
korral.	Teistel	on	puudumisi	rohkem.
Järgnevalt	 on	 toodud	 andmed	

volikoguliikmete	istungitel	osalemise	
kohta.

Maksim Butšenkov puudus		17	
korral,	 osales	 24	 korral,	 osalemise	
protsent	on	59	%.

Triin Koitla	 puudus	 	 17	 korral,	
osales	24	korral,	osalemise	protsent	
on	59	%.

Kuno Rooba	puudus		14	korral,	
osales	27	korral,	osalemise	protsent	
on	66	%.

Lilli Strõnadko	puudus		10	korral,	
osales	31	korral,	osalemise	protsent	
on	76	%.

Viivi Kallis	 puudus	 	 9	 korral,	
osales	32	korral,	osalemise	protsent	
on	78	%.

Katrin Kuusik	puudus		8	korral,	
osales	33	korral,	osalemise	protsent	
on	80	%.

Aivi Must	puudus		7	korral,	osales	
34	korral,	osalemise	protsent	on	83	%.

Arina Mürk	 puudus	 	 7	 korral,	
osales	34	korral,	osalemise	protsent	
on	83	%.

Ene Augasmägi	puudus		6	korral,	
osales	35	korral,	osalemise	protsent	
on	85	%.

Riina Niibo	 puudus	 	 6	 korral,	
osales	35	korral,	osalemise	protsent	
on	85	%.

Tatjana Tamm puudus		6	korral,	

osales	35	korral,	osalemise	protsent	
on	85	%.

Elmu Koppelmann	 puudus	 5	
korral,	 osales	 36	 korral,	 osalemise	
protsent	on	88	%.

Naima Sild puudus	 	 5	 korral,	
osales	36	korral,	osalemise	protsent	
on	88	%.

Mart Lees	puudus		4	korral,	osales	
37	korral,	osalemise	protsent	on	90	%.

Reigo Tamm puudus	 	 4	 korral,	
osales	37	korral,	osalemise	protsent	
on	90	%.

Urmas Roosimägi*	 puudus	 	 3	
korral,	 osales	 27	 korral,	 osalemise	
protsent	on	90	%.

Tea Välk	puudus		3	korral,	osales	
38	korral,	osalemise	protsent	on	93	%.

Leelo Jürimaa	puudus		1	korral,	
osales	40	korral,	osalemise	protsent	
on	98	%.

Kalju Soomeri	puudus		1	korral,	
osales	40	korral,	osalemise	protsent	
on	98	%.

Silvia Aništšuk	ei	ole	puudunud	
kordagi,	 osales	 41	 korral,	 osalemise	
protsent	on	100	%.

Lii Jairus**	 ei	 ole	 puudunud	
kordagi,	 osales	 11	 korral,	 osalemise	
protsent	on	100	%.

Mart Pihlak	 ei	 ole	 puudunud	
kordagi,	 osales	 41	 korral,	 osalemise	
protsent	on	100	%.
*	Oli	volikogu	liige	30	istungi	toimu-
mise	ajal.
**	Oli	 volikogu	 liige	 11	 istungi	 toi-
mumise	ajal.

01.12.2016
•	 Eraldati	reservfondist	summa	

1000	eurot	Priit	Pärna	5.	animafil-
mifestivali	II	rahvusvahelise	tuden-
gianimatsiooni	konkursi	võitjale;
•	 eraldati	reservfondist	500	eu-

rot	Priit	Pärna	5.	animafilmifestivali	
II	 rahvusvahelise	 tudengianimat-
siooni	konkursi	parimale	koolile;
•	 pikendati	 kahe	 sotsiaalkorteri	

üürilepingut;
•	 ühele	isikule	eraldati	ravimitoe-

tust;
•	 ühele	 lapsele	 eraldati	 lasteaia	

söögisoodustust;
•	 kahele	abivajajale	eraldati	ravi-

mitoetust	ning	kahele	isikule	toetust	
abivahendi	soetamiseks;
•	 kolmele	 abivajajale	 korraldati	

väljaspool	 kodu	 hooldusteenuse	
osutamine;
•	 sõlmiti	üks	koduteenuse	osu-

tamise	leping;
•	 kahele	puudega	isikule	määrati	

hooldajad	ja	hooldajatele	toetused;
•	 eraldati	 küttetoetust	 ühele	

abivajajale;
•	 kahele	majanduslukult	 raskes	

olukorras	 olevale	 isikule	määrati	
toetust;
•	 nõustuti	 Tapa	 vallas	 Linnape	

külas	asuva	Aru-1	kinnistu	koossei-
su	kuuluva	Arupõllu	katastriüksuse	
jagamisega	kaheks	eraldi	katastriük-
suseks;
•	 nõustuti	Tapa	vallas	Saiakopli	

külas	asuva	Käspre	kinnistu	jaga-
misega	kaheks	eraldi	katastriüksu-
seks;
•	 määrati	Tapa	vallas	Kõrvekülas	

asuva	maaüksuse	koha-aadress;
•	 nõustuti	 Tapa	 vallas	Kõrve-

külas	 asuva	Loobu	metskond	 339	
maaüksuse,	 ligikaudse	 pindalaga	
0,55	 ha,	 sihtotstarve	 kaitsealune	
maa	(010;	H),	jätmisega	riigi	oman-
disse;
•	 kinnitati	 vallavanema	 Alari	

Kirt	puhkus	8.–9.12.	2016	ja	21.–30.	
12.2016,	 9	 kalendripäeva	 ulatuses,	
2016.	aasta	eest.

08.12.2016
•	 Väljastati	 FIE-le	Nikolay	 Sh-

mykov	 taksoveo	 korraldamiseks	

taksoveoluba	tähtajatult.	Taksoveo	
teeninduspiirkond	on	Tapa	vald;
•	 kahele	 tee	 ehitusprojektile	

ekspertiisi	 teostamiseks	 tunnistati	
edukaks	AS	Taalri	Varahaldus	poolt	
esitatud	pakkumus;
•	 sõlmiti	Meritus	 Infra	OÜ-ga	

lepingu	 lisa,	millega	 pikendatakse	
tööde	 teostamise	 tähtaega	 kuni	
31.05.2017.
•	 võeti	 peremehetu	 ehitisena	

arvele	Tapa	vallas	Tapa	linnas	Tapa	
vallale	kuuluval	Kirsipuu	tänav	kin-
nistul	asuv	elektrivõrk,	mis	koosneb	
0,4	kV	õhuliinist	pikkusega	ligikau-
du	500	m	ja	mille	viimane	teadaolev	
omanik	oli	aiandusühistu	Kirsipuu	
(likvideeritud),	mis	 on	 lõpetanud	
ehitise	valduse;
•	 võeti	 vastu	 üks	 korraldus	

jäätmemahuti	 perioodiliseks	 tüh-
jendamiseks	 ja	üks	korraldus	kor-
raldatud	jäätmeveoga	mitteliitunuks	
lugemise	kohta;
•	 võeti	vastu	korraldus	sihtots-

tarbeliste	 eraldiste	 lisamise	 kohta	
Tapa	valla	2016.	aasta	eelarvele;
•	 kinnitati	 vallavanema	 Alari	

Kirt	lähetus	koolitusele	“Kohalike	
omavalitsuste	 juhtide	arenguprog-
rammi	 2016–2017“	 6–7.12.2016	
Viimsi	vallas.

15.12.2016
•	 Lõpetati	lihthange	nr	179434	

„Tapa	Kultuurikoja	 rekonstruee-
rimise	 põhiprojekti	 koostamine“,	
kuna	 vastavaks	 tunnistatud	 pak-
kumuse	 maksumus	 ületab	 han-
kelepingu	 eeldatavat	maksumust	
ja	 ei	 ole	 sellise	 hinnaga	 hankijale	
vastuvõetav.
•	 anti	 rendile	Nooruse	 1	 asuv	

hoone	 koos	 teenindusmaaga	 turu	
teenuse	 osutamiseks	 perioodil	
01.02.2017	 -	 31.01.2018	 võima-
lusega	 pikendada	 rendiperioodi	
kuni	kaks	aastat	juhul,	kui	rentnik	
on	 täitnud	 kõik	 lepinguga	 võetud	
kohustused;
•	 seoses	 Tapa	 gümnaasiumis	

toimuva	jõulupeoga	lühendati	aju-
tiselt	alla	16-aastaste	alaealiste	liiku-
misvabaduse	piirangut	ja	lubada	neil	
viibida	 ilma	 täiskasvanud	 saatjata	
avalikes	 kohtades	 21.	 detsembril	
alates	kella	23.00	kuni	22.	detsembri	
2016	kella	00.15-ni.

22.12.2016
•	 Puudega	lapse	hooldajale	mää-

rati	toetus;
•	 MTÜ-le	 Tapa	 Lastekaitse	

Ühing	 eraldati	 lapsehoiuteenuse	
osutamiseks	 alates	 01.01.2017	
–	 31.01.2017	 6	 (kuue)	 lapse	 päe-
vahoiuteenuse	 pearaha	 kokku	
summas	1080	eurot	ja	3	lapse	päe-
vahoiuteenuse	pearaha	kokku	540	
eurot;
•	 otsustati	tasuda	viie	isiku	eest	

väljaspool	 kodu	osutatud	üldhool-
dusteenuse	eest;
•	 volitati	 Tapa	 vallavalitsuse	

hoolekandespetsialist	 Ly	Nelson’it	
teostama	eestkostetava	nimel	kõiki	
pangatoiminguid;
•	 otsustati	esitada	Viru-Maakoh-

tule	 avaldus	 piiratud	 teovõimega	
täisealisele	isikule	eestkoste	seadmi-
seks;
•	 otsustati	toetada	kaheksa	lapse	

lasteaias	toitlustamist;
•	 kuuele	 isikule	eraldati	 ravimi-

toetust;
•	 kahele	 isikule	 eraldi	 toetust	

abivahendi	soetamiseks;
•	 ühele	 isikule	eraldati	peretoe-

tust;
•	 kinnitati	 lasteaia	 Vikerkaar	

töötajate	koosseis	alates	1.	 jaanuar	
2017	mahus	20,5	ametikohta;
•	 eraldati	 spordiklubile	 Tapa	

ühekordset	 toetust	 300	 eurot	 SK	
Tapa	 noorte	 käsipallivõistkonda-
dele,	 osalemaks	 rahvusvahelisel	
käsipalli	 turniiril	 “Kempa	 4	 Sport	
Cup	2017”	Slovakkias	5.–7.	jaanuaril	
2017;
•	 nõustuti	Tapa	vallas	Vahakul-

mu	külas	asuva	Saeveski	maaüksuse	
ostueesõigusega	erastamisega	ehitise	
omanikule;
•	 võeti	vastu	üks	korraldus	kor-

raldatud	jäätmeveoga	mitteliitunuks	
lugemise	kohta	ning	üks	korraldus	
jäätmemahuti	perioodiliseks	tühjen-
damiseks;
•	 otsustati	 müüa	 Tapa	 vallale	

omandiõiguse	alusel	kuuluv	korte-
riomand	aadressil	Näo	keskus	2-1,	
Näo	küla,	Tapa	vald	kuna	vara	ei	ole	
vallale	vajalik.

05.12.2016
1.	Kinnitati	 Tapa	 vallavolikogu	

eelarve-	ja	arengukomisjon	järgmises	
koosseisus:
Esimees:	Reigo Tamm
Aseesimees:	Aivi Must
Liikmed:	Ene	Augasmägi,	Leelo	

Jürimaa,	Ilmar	Kald,	Katrin	Kuusik,	
Janno	Lamus,	Peeter	Lauring,	Enno	
Must,	Vello	Ojamäe,	Arvi	Palmsalu,	
Raivo	 Raid,	 Kuno	 Rooba,	 Kalju	
Soomeri.
2.	Kinnitati	 Tapa	 vallavolikogu	

kultuurikomisjon	järgmises	koosseisus:
Esimees:	Leelo Jürimaa
Aseesimees:	Reigo Tamm
Liikmed:	 Silvia	Aništšuk,	 Triin	

Koitla,	 Ave	 Pappe,	 Heili	 Pihlak,	
Kristel	 Külmallik,	Merle	 Ruzitš,	
Tõnu	Salm,	Marika	Tali,	Tiina	Tal-
vik,	Tiiu	Tikkerber,	Allan	Vinter.

12.12.2016
1.	Kinnitati	haldusreformi	käigus	

Tamsalu	valla	ja	Tapa	valla	ühinemi-
seks	haldusterritoriaalse	korralduse	
muutmise	 kohta	 elanike	 arvamuse	
väljaselgitamise	tulemused.
2.	Taotleti	 haldusreformi	 käi-

gus	 haldusterritoriaalse	 korralduse	
muutmist	 eesmärgiga	moodustada	
Tamsalu	valla	 ja	Tapa	valla	ühine-
misel	uus	haldusüksus.
3.	Kinnitati	Tamsalu	valla	ja	Tapa	

valla	ühinemisleping	koos	lisadega.

29.12.2016
1.	Võeti	 vastu	määrus	 „Planee-

rimisseaduse	 ja	 ehitusseadustiku	
rakendamine	Tapa	vallas“.
2.	Kinnitati	Tapa	valla	Ühisvee-

värgi	ja	-kanalisatsiooni	arendamise	
kava	aastateks	2017–2028.

3.	Katastriüksustele	määrati	siht-
otstarbed.
4.	Anti	 Tapa	 vallavalitsusele	

nõusolek	 korraldada	 riigihange	
Tapa	 linna	 koolide	 ja	 lasteaedade	
toitlustusteenuse	 tellimiseks	 ning	
hankelepingu	 sõlmimiseks	 perioo-
diks	01.07.2017	–	30.06.2018.
5.	Otsustati	muuta	Tapa	vallavo-

likogu	30.	 juuni	2015	otsuse	nr	90	
”Tapa	valla	veeettevõtja	määramine	
ja	tegevuspiirkonna	kehtestamine”.
6.	Otsustati	võtta	laenuna	rahali-

ne	kohustus	summas	2	300	000	eurot	
aastateks	 2017–2018	 kavandatud	
investeeringute	elluviimiseks	 (Tapa	
linnas	asuvate	hoonete	rekonstruee-
rimiseks	ja	remondiks).
7.	Anti	 välja	 aastategija	 nimetus	

kolmes	erinevas	kategoorias.
8.	Kinnitati	teenetemärgi	saajad.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Kuidas meie 
saadikud osalevad 

volikogu 
istungitel?
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17.–18.	 detsember	 2016	 toimusid	
Padise	kooli	võimlas	selle	aasta	Eesti	
karikavõistlused	tütarlaste	D2	vanu-
seklassi	käsipallis.	Seitse	(2005	ja	hil-
jem	sündinud)	naiskonda	mängis	üks	
kord	omavahel	läbi	turniirisüsteemis.
Spordiklubi	Tapa	 võitis	 treener	

Mare	Nepsi	 juhtimisel	 2016	Eesti	
karikavõistlustel	 käsipallis	 tütarlaste	
D2	vanuseklassis	 II	 koha.	 SK	Tapa	
naiskonna	 parimaks	 valiti	 Ksenia	
Potapova.
SK	Tapa	D2:	 naiskond	mängis	

koosseisus:	Emili	Afanasjev,	Emma	

SK Tapa võitis 2016 Eesti  
karikavõistlustel käsipallis tütarlaste 

D2 vanuseklassis II koha

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

ÜKS PILT

15. jaan kl 12 Lehtse Külakilb 5. mäng – jätkub 15. hooaeg! 
Osamaks: täiskasvanuil 2 €, õpil tasuta.

23. jaan kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Mälutreening, eaka-
te liikumine.

28. jaan kl 18 Üle-eestilise mandoliiniorkestri kontsert. Esi-
nevad Eesti Mandoliinide Orkester, Saku Mandoliinid, Uhtna 
Mandoliiniorkester, Tapa valla Mandoliiniorkester. Pärast 
kontserti võimalus üles seada lauad ning algab peoõhtu 
ansambliga AKORD. Pääse kontserdile ning peole 5 €.

30. jaan kl 13 Klubi Ehavalgus kuke-aasta alguse tähistamine. 
Oodatud kõik pensionärid, nende sõbrad ja muidu huvilised!

5. veebr kl 10 Lehtse 6. pinksi pühapäev ja Tapa valla lahtised 
meistrivõistlused. Jätkub PPP XV hooaeg. Osalema oodatud 
kõik huvilised: mehed, naised, poisid, tüdrukud. Registr al-
gab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, õpil 
tasuta. 

19. veebr kl 12 Lehtse Külakilb 6. mäng – jätkub XIV hooaeg! 
Osamaks täiskasvanuil 2 €, õpil tasuta.

Näitus: Kairi Krooni loodusfotod.

15. jaan kl 13 Uusaastapidu Ukraina kooriga Chervona Ruta. 
Esinevad: ansambel Kupava, tantsuansambel Tallinnast, 
Susidki (Tallinn), Ukraina koor Chervona Ruta.  Sissepääs 
vaba.

17. jaan kl 18 ja 20  Draamafilm „Peidetud ilu“. Pilet 4 €.
21. jaan kl 19 Slava Isetsky kontsert. Legendaarne vene 

estraadilaulude looja, poeet ja laulja. Kirjutanud lugusid Villi 
Tokarevile, Tanja Tishinskajale, Viktor Petljurale, Aleksandr 
Djumile jne. Piletid 6 € ja 8 €.

24. jaan kl 18 ja 20  Actionfilm „XXX: Käima tõmmatud“ – 3D. 
Pilet 4 € + 1.50 € prillid.

31. jaan kl 18 ja 20  Actionfilm „Resident Evil: Viimane pea-
tükk“ – 3D. Pilet 4 € + 1.50 prillid.

7. veebr kl 18 ja 20  Uus Eesti mängufilm „November“. Põhi-
neb Andrus Kivirähki romaanil „Rehepapp“. Pilet 4 €. 

10. veebr kl 19   Vana Baskini Teater „Õnnenumbrid“. Pilet 
15 € ja 13 € müügil kultuurikoja kassas ja Piletilevis.

14. veebr kl 18 ja 20  Draama „Viiskümmend tumedat varjun-
dit“ – pilet 4 €.

16.–18. veebruaril  Eesti Sohva OÜ pehme mööbli müük. 
Neljapäeval kell 13–18, reedel kell 10–19 ja laupäeval kell 
10–14.

17. veebr kl 18 ja 20  Uus Eesti seikluskomöödia „Sangarid“ 
filmi „Klassikokkutulek“    
tegijatelt. Pilet 4 €.

21. veebr kl 18 ja 20  Uus Eesti seikluskomöödia „Sangarid“. 
Pilet 4 €.

Jrk nr aastas Jrk nr ilmumise algusest Materjali esitamine toimetusele* Leht postkastidesse

1. 447. 5. jaanuar 12. jaanuar
2. 448. 9. veebruar 16. veebruar
3. 449. 16. märts 23. märts
4. 450. 13. aprill 20. aprill
5. 451. 18. mai 25. mai
6. 452. 15. juuni 22. juuni
7. 453. 27. juuli 3. august
8. 454. 24. august 31. august
9. 455. 21. september 28. september

10. 456. 19. oktoober 26. oktoober
11. 457. 16. november 23. november
12. 458. 14. detsember 21. detsember

* Toimetus soovib lehe materjali saada hiljemalt lehe ilmumise nädalale eelneva nädala neljapäevaks. Materjali 
võib saata meilidele arenduskoda@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee või sonumed@arenduskoda.ee.

Sõnumed lehepäevad 2017

Lehtse Talunike Selts pidas koos külalistega oma 25. aastapäeva ja jõulupidu Jäneda lossi saalis.
Foto  Piret Piheli arhiivist

    ARELO OÜ
Müüme kohaletoimetamise võimalusega:  

sõelutud mulda, liiva, purukruusa, killustikku,  
freesasfalti.

Kalluri (multilift), kopplaaduri, frontaallaaduri,  
greideri jm rasketehnika teenuse osutamine.

Info tel 5636 0462, e-mail areloinfo@gmail.com.

Tapa gümnaasiumi jõulutervituses 
olnud luuletuse autorina  

läks ekslikult kirja vale nimi.  
Luuletuse autor on 

Ilmar Trull.

Vabandame!

Afanasjev,	Ksenia	 Potapova,	 Jenni	
Vorontsov,	Laura	Vorontsov,	Keitlin	
Tomentšuk,	Sabrina	Karajev,	Iti	Gul-
bis,	Laura-Liisa	Kald,	Kamilla	Kärt,	
Kaisa	Kask,	Helen	Rüntal.

Tapa valla facebookist
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: sonumed@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 3005, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.

Kalda Arendus OÜ
Rendib, müüb ja ostab Tapa linnas 1-, 2- ja 3-toalisi 

kortereid. Valmistame kortereid vastavalt kliendi 
soovile. Info tel 5627 0804, veikoryy@gmail.com.

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas seisukorras  
1–4toalised korterid ning majad. 

Täpsem info: mob 511 0478, Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@nordproperty.com 
Aitan teid kinnisvara ostmisel ja müümisel. 

Võtan müüki teie korteri või maja.
Abi kolimisel.  

Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta. 

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides (ka boile-
rite puhastus, nõudepesu- ja pesumasinate 
paigaldus);
- vannitubade renoveerimine ja ehitamine 
tervikuna;
- erinevaid ehitustöid.

Tel 508 2716, e-mail info@nomiaska.eu.

- Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
- Kaubavedu (külmik)
- Kaevetööd (mini ekskavaator)
- Puksiirabi

Hindu tasub uurida.
Tel +372 5650 0368.

E-mail primatecapital@gmail.com
Koduleht primatecapital.com

PRIMATE CAPITAL OÜ

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud  

konteineris
- kuuseklotsid   
  võrgus
- turbabrikett
- puitbrikett 
  (kandiline, ümar)
- liiv, killustik, muld
- saematerjal
- transport

Takom Transport OÜ

Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613.
AVATUD E–R  8–16.30

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Tapa küttelaos müügil

Võtame tööle tisleri. 
Tel 5565 8919, 

amblapuit@gmail.com, Ambla Pikk tn 6.

Akende, uste ja muude 
puidutoodete valmistamine tellimuse peale.

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmisi töid:

 
 

Tel 5343 7995, e-post info@tapaehitus.eu

- Vundamendi ehitus
- Seinte ehitamine ja 
soojustamine
- Akende-uste paigalda-
mine
- Katuste ehitamine
- Aedade ehitamine
- Puit- ja kiviterrasside 
ehitamine 

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask, 

saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3m küttepuid. 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet),  

turbabriketti ja kivisütt.
4. Transport.

Telefon 501 3862.

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp, 
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel. 504 5632.

OÜ Pikter Grupp müüb kvaliteetset  
küttepuud pikkus alates 25–60 cm, lepp,  

sanglepp, kask, okaspuu. Hind alates 29 €/rm,  
koos transpordiga. Tel 504 3246.

- Omaniku järelevalve 
teostamine
- Saunade ehitamine
- Viimistlustööd
- Kuuride ja garaažide 
ehitamine
- Vee ja kanalisatsiooni 
tööd
- Väikemajade ehitamine

FIE Uno Lees
treimis- ja freesimistööd 

Paide mnt 7B, Tapa (endine autobaasi hoone). 
Tel 5664 9956.

Varalahkunud kallist lapselast 
SIIVo TäNAVoTSA

 leinavad 
vanaema ja vanaisa.

Avaldame kaastunnet  
Unole ja Svenile perega

kalli ema, vanaema ja vanavanaema 

MelANIe VASSIljeVI 

kaotuse puhul.

Tapa 1. Mai pst 19 elanikud
„Mõni hetk on elus valusam kui teine

 mõni hetk on kohe väga, väga valus...“

Sügav kaastunne lähedastele kalli
 IGoR lISITSÕN´i

 
 kaotuse puhul.

Maarjamaa Hariduskolleegium

Pädevusega 
eleKTRIK

teostab kõiki elektritöid. Tel 5341 9510,
e-mail lepikuelektritööd@gmail.com.

ELEKTRITÖÖD    PROJEKTEERIMINE
KONTROLLMÕÕTMISED

ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT    KONSULTATSIOON

•

•

Järvamaal, Roosna-Allikul müüa renoveeritud  
kortermajas 2–4-toalised korterid,  

aadressil Nooruse 14. Info peeter@rebruk.ee.

30.01.–19.03 2017 on  
kasside ja koerte steriliseerimine  

ning kastreerimine soodushinnaga 
-20%.

Info ja eelregistreerimine telefonil 322 4823. 

Tapa Loomakliinik

Ülisoodsalt müüa saetud, lõhutud küttepuud. 
Lehtpuu. Kuulutus ei aegu. Tel 512 4645.

K&S Torutööd oÜ teostab:
• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
• Küttesüsteemide ehitus
• Reoveepaakide ja septikute müük ning paigaldus
• Sanseadmete paigaldus
• Teemantpuurimine

Tel +372 5565 6506.

Müüa 3-meetriseid küttepuid (lepp),
alates 18 €/rm, koos transpordiga.

Tel 504 5632.


